
Gminnej Komisji Wyborczej  

w Czernikowie 

z dnia 06.11.2014 r. 

w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach wójta.  

Na podstawie art. 484 i 485 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. 

 U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1  

Ustala się treść karty do głosowania w wyborach Wójta Gminy Czernikowo zarządzonych na  

dzień 16 listopada 2014 r., jak w załączniku nr 1 do uchwały. 

§2 

Karta do głosowania drukowana jest zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 (nr 7 w 

przypadku 1 kandydata) do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014  

w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych 

 w alfabecie Braille'a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad  

dzielnic m. st. Warszawyoraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P.  

poz. 734 z późn. zm.), z tym, że zamiast czterech wyciętych otworów, karta do głosowania  

będzie miała ścięty prawy górny róg pod kątem 45° na wysokości 22 mm.  

§3 

Zarządza się druk kart do głosowania o treści ustalonej w § 1, w nakładzie 100%  

uprawnionych do głosowania, ustalonym odrębnie dla każdego obwodu głosowania, jak w  

 załączniku nr 2 do uchwały. 

§4 

Z nakładu ustalonego w § 3 wydziela się 5 % rezerwy kart, w ilości określonej w załączniku  

 nr 2 do uchwały. Rezerwa kart będzie zdeponowana w Urzędzie Gminy i pozostawać będzie  

 w wyłącznej dyspozycji Gminnej Komisji Wyborczej w Czernikowie. 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Czernikowie.  

§ 6  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Gminnej Komisji Wyborczej 

Uchwała Nr 8/2014 

 

 



 



 
 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr 8/2014 

Gminnej Komisji Wyborczej 

w Czernikowie  

z dnia 06.11.2014 r. 

Nr obwodu 

glosowania 

Nakład kart do 

głosowania 

ogółem 

Nakład kart do 

głosowania 95% 

Rezerwa kart  

do głosowania 

5% 

1 1356 1288 68 

2 1119 1063 56 

3 1036 984 52 

4 1450 1377 73 

5 1132 1075 57 

6 848 806 42 

Razem 6941 6593 348 


